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Päť ťahačov TGX Efficient Line 2 si v priebehu dva a pol mesiaca
vyskúša dvadsať slovenských zákazníkov MAN

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A

V pondelok 18. mája v priestoroch bratislavského MAN Truck & Bus Centra

821 04 Bratislava

odštartovala „Customer Test Drive 2015“ – séria skúšobných jázd pre

V prípade potreby bližších in-

zákazníkov s inovovanými vozidlami radu TGX Efficient Line 2. V rámci

formácií kontaktujte:
Ing. Michal Jedlička

týchto testov sa klienti v týždenných turnusoch budú môcť s novinkou

Michal.Jedlicka@man.eu

zoznámiť priamo v ich vlastnej firme. Ide o druhú generáciu úspešnej verzie

www.mantruckandbus.sk

ťahača návesov so špecifickou konfiguráciou zacielenou na maximálne
hospodárnu prevádzku v diaľkovej preprave.
V rámci prezentácie novinky experti z MAN vysvetlili vyspelé technológie, s
ktorými sa zákazníci budú stretávať v zapožičaných vozidlách TGX Efficient
Line 2, ale aj technické zaujímavosti a novátorské konštrukčné riešenia
aplikované na novom motore D38; zazneli tiež aktuálne informácie z oblasti
MAN TeleMatics i palety služieb MAN ServiceCare.
Pre zákazníkov je k dispozícii 5 ťahačov: dva TGX 18.480 BLS EL2 a po
jednom vo verzii TGX 18.480 LLS EL, TGX 18.520 BLS D38, resp. TGX
18.560 BLS D38. Ako vidno, vo flotile sú aj trucky s novými 15,2-litrovými
motormi D38 s výkonom 520 a 560 k. „Hosťovať“ budú celkove v 20 firmách
z celej SR až do konca júla. Okrem toho MAN Truck & Bus Slovakia oficiálne
uvedie na trh verziu TGX Efficient Line 2 na celoslovenskom podujatí pre
svojich klientov, ktoré bude 4. a 5. júna v regióne Liptovského Mikuláša.
Samozrejme, opäť s možnosťou spoznať a vyskúšať nové asistenčné
systémy šetriace palivo ako EfficientCruise (prediktívny tempomat) a
EfficientRoll (jazda pri voľnobežných otáčkach s využitím zotrvačnosti
vozidla).
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus
Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému
ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných
výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu
efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových
nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a
ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.
www.blog.transport-efficiency.com

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd
eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení.
Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva
vedúce pozície.

Strana 2/2

